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Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola

Feladat
megnevezése

Tervezett
intézkedések

A feladatellátás, intézkedések
ellátója

ellenőrzés
gyakorisága

ellenőrzést
végző
személy(ek)

I. Az iskolai háttérből fakadó esélyegyenlőséget biztosító feladatok
1. Oktatásba
történő
bekapcsolódás
Hirdetmények
kifüggesztése a
beiratkozásról, és a
beiratással kapcsolatos
tájékoztató
Házirend átadása
Jegyző értesítése beiratás
elmaradásáról
Elutasítások áttekintése

folyamatos

igazgató

beiratáskor

igazgató

igazgató

beiratáskor

-

nevelőtestület

beiratáskor

-

tanév elején

-

alkalomszerű

igazgató

2.
Követelmények
teljesítse
Felmentéssel kapcsolatos
intézkedések áttekintése
Pályázat készítés

nevelőtestület
nevelőtestület

Az igazolatlan
mulasztások esetén gyors
intézkedések

pedagógus,
igazgató

alkalomszerű

igazgató

nevelőtestület

alkalomszerű

igazgató

igazgató

szabályzatok
éves felülvizsgálatakor

-

osztályfőnök

félévenként

igazgató

tanév
elején

igazgató

3. Mulasztások

4. Jogellenes
megkülönböztetés
A jogellenes
megkülönböztetés
ellenőrzése bejelentés
esetén
Jogellenes
megkülönböztetés
ellenőrzése a belső
szabályozásban és
gyakorlatban
5.
Továbbtanulásra
való felkészülés
Pályaorientációs
foglalkozások szervezése

Továbbtanulásra felkészítő
Osztályfőnök
foglalkozásokra
Felsős ig.h.
igényfelmérés
Tanulói esélyegyenlőségi terv
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Feladat
megnevezése

Tervezett
intézkedések
Igény esetén a felkészítés
megszervezése

A feladatellátás, intézkedések
ellátója

ellenőrzés
gyakorisága

ellenőrzést
végző
személy(ek)

Pedagógusok,
felsős ig.h.

tanév elején

igazgató

nevelőtestület

esetenként

igazgató

6. A
szolgáltatások
és
jutalmazások
A beérkező észrevételek
kivizsgálása

II. A családi háttérből fakadó esélyegyenlőséget biztosító feladatok
1. Családi
háttér iskolai
végzettsége
Fogadóórák,
szülői értekezlet
Családlátogatás

Differenciálás
Korrepetálás,
felzárkóztatás
Kapcsolattartás a gyermekés ifjúságvédelmi
felelőssel

osztályfőnök,
alkalomszerű
szaktanár

igazgató

osztályfőnök,
szaktanár,
alkalomszerű
gyerm. és
ifj.véd.fel.

igazgató

szaktanár

folyamatos

igazgató

szaktanár

folyamatos

igazgató

osztályfőnök

folyamatos

igazgató

osztályfőnök

folyamatos

igazgató

osztályfőnök,
szaktanár

folyamatos

igazgató

szaktanár

folyamatos

igazgató

igazgató,
osztályfőnök

folyamatos

igazgató

2. Csonka
család
Kapcsolattartás a gyermekés ifjúságvédelmi
felelőssel
Kapcsolattartás a szülővel

Differenciált oktatás
Szakemberekkel való
kapcsolattartás
(pszichológus, nevelési
tanácsadó stb.)

Tanulói esélyegyenlőségi terv
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Feladat
megnevezése

Tervezett
intézkedések

4

A feladatellátás, intézkedések
ellenőrzés
gyakorisága

ellenőrzést
végző
személy(ek)

folyamatos

igazgató

folyamatos

-

folyamatos

-

folyamatos

-

igazgató

alkalomszerű

-

igazgató,
osztályfőnök

folyamatos

-

Igazgató,
ig.h-k

folyamatos

-

igazgató

folyamatos

-

igazgató

folyamatos

-

ellátója

3. A család
szociális,
anyagi helyzet
Kapcsolattartás a szülőkkel osztályfőnök
Szülők tájékoztatása a
igazgató
lehetséges támogatásokról
osztályfőnök
(tankönyvtámogatás stb.)
Kapcsolattartás a
veszélyeztetettséget észlelő
és jelző rendszer
igazgató
működtetésében részt vevő
szervekkel
A rászoruló tanulók részére
Igazgató,
támogatási eszközök,
gyerm. és
források keresése
ifj.véd.fel.
(alapítvány, stb.)

III. Együttműködés az iskolával
1. A megfelelő
iskolai légkör,
az intézményi
lehetőségek
Egyeztetés az iskola és a
fenntartó között
Szülők tájékoztatása
Kapcsolattartás az
intézmény és a szülők
között
2. A tanuló
védelmével
összefüggő
együttműködési
feladatok
Kapcsolattartás a
veszélyeztetettséget észlelő
és jelző rendszer
működtetésében részt vevő
szervekkel
Kapcsolattartás a helye
szerint illetékes jegyzővel

Tanulói esélyegyenlőségi terv
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Feladat
megnevezése

Tervezett
intézkedések
A rászoruló tanulók
részére támogatási
eszközök, források
keresése (alapítvány, stb.)
Egészségügyi helyzettel
kapcsolatos feladatok
(könnyített vagy
gyógytestnevelés,
iskolaorvosi, stb.)
Tájékoztatás a balesetmegelőzési és védő, óvó
intézkedésekkel
kapcsolatban

A feladatellátás, intézkedések
ellátója

ellenőrzés
gyakorisága

ellenőrzést
végző
személy(ek)

igazgató

folyamatos

-

Szaktanár,
alsós ig.h.

folyamatos

igazgató

igazgató,
osztályfőnök,
szaktanár

folyamatos

-

3. Az iskolának a
szülőkkel, a
tanulóközösséggel
való
együttműködése

A szülőkkel,
tanulóközösséggel
kapcsolatos együttműködési
szabályozás áttekintése
Házirend kiadása
Diákönkormányzat
létrehozása
Kapcsolattartás az
iskolaszékkel és a szülői
szervezettel

nevelőtestület alkalomszerű

-

beiratáskor

igazgató

DÖK segítő

tanév elején

igazgató

igazgató

folyamatos

-

igazgató,
osztályfőnök

alkalomszerű

-

osztályfőnök,
szaktanár

folyamatos

-

igazgató

folyamatos

-

IV. A szülő jogai és kötelezettségei
1. Szülői jogok
és
kötelezettségek
A szülők tájékoztatása a
kötelezettségeikről és
jogaikról
A szülői tájékozottság
ellenőrzése (értesítést,
érdemjegyet aláírta-e, szlői
értekezleten részt vett stb.)
Kapcsolattartás a
veszélyeztetettséget
észlelő és jelző rendszer
működtetésében részt vevő
szervekkel

Tanulói esélyegyenlőségi terv
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A feladatellátás, intézkedések
Feladat
megnevezése

Tervezett
intézkedések

ellátója

ellenőrzés
gyakorisága

ellenőrzést
végző
személy(e
k)

V. A pedagógus jogai és kötelezettségei
1. A
pedagógusi
jogok és
kötelezettség
ek
A tananyag és a módszer a tanulói
életkori sajátosságaiknak megfelelő
Alkalmazza a differenciált
oktatást
Objektíven értékeli a tanulók
teljesítményét
Korrepetálást, felzárkóztató órát
tart
Felkészít a továbbtanulásra, segít
a pályaválasztásban

Kapcsolattartás a megfelelő
szakemberekkel(pszichológu,neve
lési tanácsadó stb.)

folyamat
os
folyamat
os
folyamat
os
folyamat
os

igazgató

folyamat
os

igazgató

folyamat
os

-

Igazgató,
DÖK segítő

folyamat
os

-

igazgató,
osztályfőnö
k,
szaktanár

folyamat
os

-

igazgató

folyamat
os

-

szaktanár
szaktanár
szaktanár
szaktanár
osztályfőnö
k,
szaktanár
igazgató,
osztályfőnö
k

igazgató
igazgató
igazgató

VI. A tanulók jogai és kötelezettségei
1. A tanulói
jogok és
kötelezettség
ek
A tanulói jogok biztosítása,
érvényesül az esélyegyenlőség és
az egyenlő bánásmód
követelménye
A tanulói kötelezettség
teljesítésének megkövetelése
Kapcsolattartás a
veszélyeztetettséget észlelő és
jelző rendszer működtetésében
részt vevő szervekkel

Tanulói esélyegyenlőségi terv
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Feladat
megnevezése

A feladatellátás, intézkedések

Tervezett
intézkedések

ellátója

ellenőrzés
gyakorisága

ellenőrzést
végző
személy(ek)

VII. A tanulói teljesítmény értékelése
1. A tanulók
értékelésének,
minősítésének
módja
A teljesítmény
objektív értékelése
Érdemjegyekről,
minősítésről a szülők
tájékoztatása

szaktanár

folyamatos

nevelőtestület

osztályfőnök,
szaktanár

folyamatos

igazgató

osztályfőnök,
szaktanár

folyamatos

-

osztályfőnök

folyamatos

-

intézmény

folyamatos

igazgató

Igazgató, ig.h.

folyamatos

igazgató

nevelőtestület

tanév végén

igazgató

igazgató

tanév végén

-

osztályfőnök,
szaktanár

tanév végén

-

2. Felzárkóztatás
Minél korábbi
felismerés a tanuló
felzárkóztatásra
szorulása esetén
Szülő tájékoztatása a
felzárkóztatás
eredményességéről
Szülő tájékoztatása
az eredményes
felkészülés
lehetőségeiről
Tárgyi és személyi
feltételek biztosítása

osztályfőnök,
szaktanár

3. Továbbhaladás
Az esélyegyenlőségi
és egyenlő
bánásmód
követelményeinek
betartása
4. A tanulmányi
követelmények
nem teljesítése
Döntés a
javítóvizsga
letételének
lehetőségéről
Javítóvizsga
megszervezése
Szülők tájékoztatása
a javítóvizsgával
kapcsolatban

Tanulói esélyegyenlőségi terv
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Feladat
megnevezése

Tervezett
intézkedések
A tanulók egyéni
foglalkozásokon
való részvételének
biztosítása
Osztályozó vizsga
letételére való
engedélyezés sok
mulasztás esetén

A feladatellátás, intézkedések
ellátója

ellenőrzés
gyakorisága

ellenőrzést
végző
személy(ek)

intézmény

alkalmi

igazgató

nevelőtestület

tanév végén

-

igazgató,
osztályfőnök

tanév végén

igazgató

5.
Évfolyamismétlés
Szülők tájékoztatása
az évfolyamismétlés
feltételeiről

A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi lakótelepi Tagiskola
közalkalmazotti megbízottja a munkáltató által készített esélyegyenlőségi tervet
áttanulmányozta, az abban foglaltakkal egyetért.

Kaposvár, 2014. szeptember 1.

Oláh Mária
Közalkalmazotti Tanács tagja

Tanulói esélyegyenlőségi terv
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